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 1 รำยกำรนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของโครงกำร Customs Policy Monitoring Unit (CPMU) ของส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ 
กรุงบรัสเซลส์  
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 เขตประกอบกำรเสรี (FTZ) เป็นเขตท่ีจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยเพ่ือดงึดดูกำรลงทุนจำกผู้ประกอบกำรท่ี

มุ่งกำรส่งออกเป็นหลักซึ่งมักเป็นผู้ประกอบกำรจำกต่ำงประเทศ โดยหลักกำรและเหตุผลท่ีส ำคญัของเขต

ประกอบกำรเสรี คือ ลดต้นทนุให้แก่ผู้ประกอบกำรและสร้ำงสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้อ ำนวยตอ่กำรลงทนุท่ีดีกว่ำพื น้ท่ี

อ่ืนๆ ทัว่ไปในประเทศ โดยตัง้แต่ปี 2503 เขตประกอบกำรเสรีเกิดขึน้และเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็วในเอเชีย 

อเมริกำใต้ แอฟริกำ และประเทศแถบทะเลแคริบเบียน โดยทัง้หมดมีลกัษณะร่วมกนั คือ ยกเว้นภำษีกำรน ำเข้ำ

สินค้ำขัน้กลำง (intermediate goods) ภำยใต้เง่ือนไขท่ีวำ่ สินค้ำส ำเร็จรูปต้องถกูสง่ออกไปทัง้หมด  

 เขตประกอบกำรเสรีมักเป็นท่ีสนใจในบรรดำผู้ ประกอบกำรท่ีเป็นบริษัทข้ำมชำติ  เน่ืองจำก

ผู้ประกอบกำรเหล่ำนีม้ักแบ่งขัน้ตอนกำรผลิตสินค้ำขัน้กลำงต่ำงๆ ไปยังเขตประกอบกำรเสรีในประเทศท่ี
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เอือ้อ ำนวยตอ่กำรผลิตสินค้ำขัน้กลำงชนิดนัน้มำกท่ีสดุ  (production fragmentation) เพ่ือลดต้นทนุโดยรวม

ของสินค้ำส ำเร็จรูป2 โดยประเทศท่ีมีคำ่แรงขัน้ต ่ำถกูอำจได้เปรียบในกำรดงึดดูกำรลงทนุกำรผลิตสินค้ำท่ีต้อง

ใช้แรงงำนมำก (labour-intensive) อย่ำงเช่นในกรณีของประเทศจีน แตใ่นปัจจบุนั คำ่แรงขัน้ต ่ำในประเทศจีน

สงูขึน้จำกควำมส ำเร็จในกำรปฏิวตัิอตุสำหกรรม ท ำให้ผู้ประกอบกำรต่ำงชำติในจีนและผู้ประกอบกำรจีนเอง

ต้องมองหำเขตประกอบกำรเสรีในประเทศก ำลังพัฒนำอ่ืนๆ เพ่ือลดต้นทุนกำรผลิตสินค้ำขัน้กลำงท่ีต้องใช้

แรงงำนมำกตอ่ไป3 นอกจำกนี ้กำรกระจำยส่วนกำรผลิตไปยงัเขตประกอบกำรเสรีในประเทศตำ่งๆ ยงัส่งผลดี

ตอ่ผู้ประกอบกำรในกรณีท่ีเกิดเหตขุดัข้องในเขตประกอบกำรเสรีของประเทศหนึ่งซึ่งส่งผลให้กระบวนกำรผลิต

ต้องหยดุชะงกัและมีผลกระทบตอ่หว่งโซก่ำรผลิตสินค้ำส ำเร็จรูปทัง้หมด โดยหำกผู้ประกอบกำรมีฐำนกำรผลิต

ในประเทศอ่ืน ก็สำมำรถใช้ฐำนกำรผลิตนัน้ผลิตสินค้ำขัน้กลำงทดแทนขึน้มำได้  

 

ประโยชน์ที่ประเทศที่ตัง้เขตประกอบการเสรีจะได้รับ 

 ส ำหรับประโยชน์ท่ีประเทศท่ีตัง้เขตประกอบกำรเสรีจะได้รับ อำจแบง่ได้เป็น 2 ประเภท4 ดงันี ้

ประโยชน์โดยตรง ประโยชน์ทางอ้อม 
เงินตรำตำ่งประเทศ 

กำรลงทนุจำกตำ่งประเทศโดยตรง 
รำยได้ภำครัฐ 
กำรสร้ำงงำน 

กำรสง่ออกขยำยตวั 

กำรพฒันำทกัษะแรงงำน 
กำรปฏิรูปเศรษฐกิจในภำพรวม 
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
ควำมหลำกหลำยของสินค้ำสง่ออก 
พฒันำประสิทธิภำพของผู้ประกอบกำรในประเทศ 
สร้ำงคลสัเตอร์อตุสำหกรรม 
ควำมเช่ือมโยงหว่งโซก่ำรผลิตของตลำดโลก 

  

                                                           
 

2
 S. Arndt and H. Kierzkowski, Fragmentation: New Production Patterns in the World Economy (Oxford: 

Oxford University Press, 2001). 
 3

 R. W. Jones, Globalization and the Theory of Input Trade (Cambridge: MIT Press, 2000). 
 

4
 P. Warr and J. Menon, “Cambodia’s Special Economic Zones,” ADB Economics Working Paper Series No. 

459 October 2015: 4. 
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 อย่ำงไรก็ตำม ท่ีผ่ำนมำ กำรศกึษำเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีประเทศเจ้ำบ้ำน (host country) จะได้รับไม่ได้

ค ำนึงถึงระดบักำรพฒันำท่ีแตกตำ่งกันไปตำมแต่ละประเทศท ำให้ผลกำรศกึษำคลำดเคล่ือน โดยด่วนสรุปว่ำ 

ทกุประเทศท่ีมีเขตประกอบกำรเสรีจะได้รับผลประโยชน์ข้ำงต้นทัง้หมด ทัง้ท่ีในควำมเป็นจริงแล้ว กำรถ่ำยทอด

เทคโนโลยีจำกผู้ประกอบกำรไปยงัประเทศเจ้ำบ้ำน (ประโยชน์ทำงอ้อม) มกัเกิดขึน้ในประเทศท่ีมีกำรพฒันำ

เทคโนโลยีไปในระดบัสูงแล้ว เช่น จีน เกำหลีใต้ และไต้หวัน ในขณะท่ีประเทศก ำลงัพฒันำอย่ำงกัมพูชำซึ่ง

ผู้ประกอบกำรท่ีมำลงทุนมักเน้นอุตสำหกรรมท่ีใช้แรงงำนเป็นหลกั จึงพบว่ำ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเกิดขึน้

น้อยมำก และถึงแม้กำรสง่ออกจะเพิ่มขึน้ แตแ่ทบไม่เกิดกำรผลิตท่ีเพิ่มมลูคำ่ให้แก่อตุสำหกรรมในท้องถ่ินเลย5 

นอกจำกนี ้ผลกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำยงัพบว่ำ ไม่มีควำมสมัพนัธ์โดยตรงระหว่ำงกำรตัง้เขตประกอบกำรเสรีและ

ปริมำณกำรซือ้วตัถดุบิภำยในประเทศ6 

 ทัง้นี ้Peter Warr และ Jayant Menon ได้อธิบำยปรำกฏกำรณ์ดงักลำ่วไว้7 ดงันี ้

 ระดับแรก เน่ืองจำกประเทศเจ้ำบ้ำนท่ียำกจนยงัคงเป็นประเทศเกษตรกรรมและแรงงำนจ ำนวนมำก

เป็นแรงงำนไม่มีฝีมือ ดงันัน้ ประโยชน์ท่ีได้รับจึงเป็นประโยชน์ทำงตรงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเพิ่มกำรจ้ำง

แรงงำนเกษตรกรรมจ ำนวนมหำศำลเข้ำมำท ำงำนท่ีไม่ใช้ฝีมือหรือใช้ฝีมือน้อย ด้วยเหตุนี ้จึงแทบไม่มีกำร

พฒันำฝีมือแรงงำนหรือถ่ำยทอดเทคโนโลยี ประโยชน์ทำงอ้อมจึงยงัไม่เห็นเดน่ชดั และประโยชน์ทำงตรงท่ีได้

จงึตกอยูเ่ฉพำะท่ีเขตประกอบกำรเสรี (enclave development) 
                                                           
 

5
 Ibid., 5.  

 6
 T. Farole and G. Akinci. Special Economic Zones Progress, Emerging Challenges, and Future Directions 

(Washington DC: World Bank, 2011). 
 7

  Warr and Menon, “Cambodia’s,” 5-7. 
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 ระดับที่สอง ในประเทศท่ีพฒันำขึน้มำอีกขัน้ เช่น ประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ และ

มำเลเซีย พบว่ำ ประโยชน์ทำงอ้อมตกกับผู้ประกอบกำรภำยในประเทศมำกขึน้โดยมีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

จำกผู้ประกอบกำรใน FTZ ไปยงัผู้ประกอบกำรภำยในประเทศ เน่ืองจำกผู้ประกอบกำรภำยในประเทศมีกำร

พฒันำจนถึงระดบัท่ีจะสำมำรถรองรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีได้ ทัง้นี ้เป็นกำรช่วยผู้ประกอบกำรใน FTZ ลด

ต้นทนุกำรผลิตอีกทอดหนึง่ เพรำะเทคโนโลยีท่ีถ่ำยถอดไปท ำให้ผู้ประกอบกำรภำยในประเทศผลิตชิน้ส่วนหรือ

สินค้ำขัน้กลำงท่ีผู้ประกอบกำรใน FTZ ต้องกำรได้ 

 ระดับที่สาม ในประเทศท่ีพัฒนำขัน้สูง FTZ น ำไปสู่กำรก่อตัง้คลัสเตอร์อุตสำหกรรมของ

ผู้ประกอบกำรท่ีมีควำมสมัพนัธ์แบบเอือ้อ ำนวยต่อกันและกัน ดงัเช่น FTZ ในสหรัฐอเมริกำ แคนำดำ และ

ไอร์แลนด ์

 ดงันัน้ เพ่ือให้ FTZ ประสบควำมส ำเร็จนัน้ นอกจำกต้องค ำนึงถึงระดบักำรพฒันำภำยในประเทศเพ่ือ

ก ำหนดยทุธศำสตร์กำรตัง้ FTZ ให้เหมำะสมสอดคล้องข้ำงต้นแล้ว ยงัควรค ำนึงถึงข้อพิจำรณำหลำยประกำร

ด้วยกนั ดงันี ้

ข้อควรพจิารณาเกี่ยวกับ FTZ 

 ประการแรก FTZ มกัใช้เวลำ 5 ถึง 10 

ปีจึงจะเกิดกำรจ้ำงงำนในระดับมหภำค โดย

แม้แต่ FTZ ในประเทศท่ีประสบควำมส ำเร็จ

อย่ำงประ เทศจีนและมำเลเ ซีย ก็ ต้องผ่ำน

ระยะเวลำเร่ิมต้นท่ียำวนำนนีเ้ชน่กนั8 

 ประการที่สอง FTZ จะดึงดดูผู้ประกอบกำรจำกตำ่งชำติก็ต่อเม่ือ FTZ เสนอข้อได้เปรียบทำงด้ำน

ต้นทนุเม่ือเทียบกบั FTZ ของประเทศอ่ืนๆ มิใช่ข้อได้เปรียบของ FTZ ภายในประเทศเมื่อเทียบกบัพืน้ที่อื่นๆ ใน

                                                           
 8 T. Farole, Special Economic Zones in Africa: Comparing Performance and Learning from Global 
Experiences (Washington DC: World Bank, 2011).   

Credit: vox 
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ประเทศ โดยผู้ประกอบกำรมีเสรีภำพในกำรเลือกสถำนท่ีท่ีเหมำะสมกับตนได้ และอำจย้ำยไปยงั FTZ ของ

ประเทศอ่ืนได้ทกุเม่ือหำกได้รับข้อเสนอท่ีดีกว่ำ9 

 ประการที่สาม สิทธิประโยชน์ทำงภำษีไม่ได้เป็นตวัดึงดดูผู้ประกอบกำรเสมอไป โดยผลกำรศึกษำ

พ บ ว่ ำ  ข้ อ เ ส น อ เ ก่ี ย ว กั บ ก ำ ร ล ด ห รื อ ย ก เ ว้ น ภ ำ ษี มี ผ ล ต่ อ ก ำ ร ตั ด สิ น ใ จ ใ น ก ำ ร ล ง ทุ น 

น้อยมำก โดยควำมมัน่คงทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจมหภำคมีควำมส ำคญัเป็นประกำรแรกส ำหรับนกัลงทนุ10 

 ประการที่ ส่ี แรงงำนยงัคงเป็นปัจจยัส ำคญัในระยะยำวทีมีผลต่อกำรลงทุน โดยเฉพำะคำ่แรงขัน้ต ่ำ 

กำรประท้วงหยดุงำน รวมทัง้ระบบสำธำรณปูโภค โลจิสตกิส์ และกำรคอร์รัปชัน่11  

 ประการที่ห้า รัฐบำลไม่ควรตัง้เป้ำให้ผู้ประปอบกำรใช้วตัถุดิบในท้องถ่ินเป็นเป้ำหมำยแรกในกำรวดั

ควำมส ำเร็จของ FTZ เพรำะผู้ประกอบกำรใน FTZ มกัแบง่ขัน้ตอนกำรผลิตสินค้ำขัน้กลำงไปยงัฐำนกำรผลิตใน

หลำยประเทศและไม่นิยมใช้วัตถุดิบจำกแหล่งท้องถ่ินโดยเฉพำะในประเทศก ำลังพัฒนำ เว้นแต่จะมีข้อ

ได้เปรียบด้ำนต้นทนุอยำ่งชดัแจ้งดงัเชน่ในกรณีของประเทศจีนและไทย12 

 ประการที่หก FTZ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศเจ้ำบ้ำนในวงกว้ำงก็ต่อเม่ือ

ประเทศเจ้ำบ้ำนนัน้มีนโยบำยทำงเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม13 

 ประการที่เจ็ด รัฐบำลควรตัง้วตัถปุระสงค์ส ำหรับเขตประกอบกำรเสรีหนึ่งอย่ำงชดัเจน เพ่ือกำรออก

กฎหมำยและกำรจดัหำระบบสำธำรณูปโภคท่ีเหมำะสมอนัจะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จของเขตประกอบกำรเสรีตำม

วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ ในกรณีศกึษำของกฎหมำยเขตประกอบกำรเสรีของประเทศรัสเซียพบว่ำ กฎหมำยได้แบง่  

FTZ ออกเป็น 4 ประเภท14 ดงันี ้

                                                           
 9

  Warr and Menon, “Cambodia’s,” 3.  
 

10
  Farole, Special. 

 
11

 Warr and Menon, “Cambodia’s,” 3. 
 

12
 Ibid. 

 13
 Ibid.  

 14
 Peter Zashev, “Current State and Development Potential of Russian Special Economic Zones – Case 

Study on the Example of Saint Petersburg SEZ,” Pan-European Institute 8/2008: 9. 
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1. FTZ เพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม (industrial-manufacturing special economic zones)  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือดึงดูดกำรลงทุนและเทคโนโลยีส ำหรับกำรผลิตเป็นจ ำนวนมำก (mass production) 

อยำ่งเชน่ในเขตประกอบกำรท่ีเมือง Lipetsk ซึง่ผลิตเคร่ืองใช้ภำยในครัวเรือน 

2. FTZ เพื่อการพัฒนาเทคโลยี (technological-innovative special economic zones)   

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ  เข้ำสูป่ระเทศและเพ่ือพฒันำเทคโลยีนัน้ตอ่ไปในอนำคต เชน่ 

 เมือง Dubna เน้นเทคโลโลยีสำรสนเทศและฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

 เมือง Tomsk เน้นเทคโลโลยีชีวภำพและอิเล็กทรอนิกส์อตุสำหกรรม 

 เมือง Zelenograd เน้นเทคโนโลยีไมโครและนำโน 

 เมือง St Petersburg เน้นเคร่ืองมือวิเครำะห์ 

3. FTZ เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (tourist-recreational special economic zones)  

มีวตัถุประสงค์เพ่ือกระตุ้น พฒันำ และใช้ทรัพยำกรเพ่ือกำรท่องเท่ียว นนัทนำกำรและกำรแพทย์  เช่น เมือง 

Krasnodar, Stavropol, Irkutsk, Buryatiya และ Kaliningrad 

4. FTZ แบบท่าเรือ (port-type special economic zones) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือดงึดดูกำรลงทนุ

จำกทัง้ผู้ประกอบภำยในและตำ่งประเทศในกำรสร้ำงท่ำเรือ พฒันำกำรบริกำรท่ำเรือ และสร้ำงสำธำรณูปโภค

รองรับทำ่เรือ 

FTZ กับสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา15 

 นอกจำกข้อพิจำรณำข้ำงต้นแล้ว หอกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (International Chamber of Commerce: 

ICC) ได้แสดงข้อกังวลท่ีมีต่อกำรใช้เขตประกอบกำรเสรีในทำงท่ีผิด กล่ำวคือ กำรผ่อนปรนกฎระเบียบทำง

ศุลกำกรใน FTZ เป็นช่องว่ำงให้เกิดกำรลับลอบค้ำสินค้ำละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ ยำเสพติด และ

อำชญำกรรมอ่ืนๆ แตใ่นขณะเดียวกนั กำรเพิ่มกฎระเบียบในเขต FTZ อำจเป็นกำรบัน่ทอนประสิทธิภำพของ 

FTZ ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ 

 ในปัจจบุนั มีสนธิสญัญำระหวำ่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกบักำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ ดงันี  ้

                                                           
 

15
 International Chamber of Commerce, Controlling the Zone: Balancing Facilitation and Control to Combat 

Illicit Trade in the World’s Free Trade Zones (ICC: Paris, 2013). 
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 อนุสัญญาเกียวโตฉบับปรับปรุง (Revised Kyoto Convention) มีบทบญัญัติส ำหรับ FTZ ในกำร

ควบคุมสินค้ำ เช่น อ ำนำจของศุลกำกรในกำรเข้ำตรวจสอบสินค้ำภำยในเขต FTZ ทัง้ในประเด็น

เก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือข้อบังคับด้ำนภำษีและไม่ใช่ภำษี แต่อนุสัญญำเกียวโตฯ มี

ข้อบกพร่อง เน่ืองจำกบทบญัญตัเิก่ียวกบั FTZ อยูใ่น Annex ท่ีประเทศภำคีอำจเลือกไมรั่บได้ 

 ข้อตกลง WTO ว่าด้วยประเด็นเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวกับการค้า (WTO Agreement 

on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right: TRIPS) มีบทบญัญัติท่ีครอบคลมุกำร

ปกป้องทรัพย์สินทำงปัญญำทุกประกำรรวมถึงมำตรกำรท่ีชำยแดน อย่ำงไรก็ตำม TRIPS ไม่ได้มี

บทบญัญัติเฉพำะท่ีกล่ำวถึง FTZ ซึ่งตำ่งจำกข้อตกลงพิเศษอ่ืนๆ ของ WTO ด้วยเหตนีุ ้บำงประเทศ

สมำชิกจงึไมน่ ำ TRIPS มำใช้บงัคบัภำยใน FTZ 

 ข้อตกลงว่าด้วยการต่อต้านการปลอมแปลงสินค้า (Anti-Counterfeiting Trade Agreement: 

ACTA) ได้แก้ไขจดุบกพร่องของ RKC และ TRIPS โดยมีบทบญัญัติเก่ียวกับ FTZ อย่ำงชดัเจนและ

แนวปฏิบตัิอย่ำงชดัเจนเก่ียวกับบทบญัญัติท่ีมิได้เป็นบทบงัคบั (non-mandatory) แต่ ACTA ขำด

กระบวนกำรระงบัข้อพิพำทท่ีมีประสิทธิภำพ และมีประเทศภำคีจ ำนวนน้อย 

 นอกจำกนี ้ปัญหำหลักส ำคญัอีกประกำรในกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำในเขต FTZ คือ กำร

ก ำหนดวำ่ FTZ เป็นเขตท่ีอยูน่อกอำณำเขตของประเทศ (extraterritorial) และด้วยเหตนีุจ้ึงไม่ตกอยู่ภำยใต้กำร

ควบคมุทำงศลุกำกร ดงัเชน่ในกรณีศกึษำดงัตอ่ไปนี ้

ฮ่องกง  

 ฮ่องกงถูกจดัตัง้เป็นเขตท่ำเรือเสรีและเป็นเขตศลุกำกรพิเศษท่ีมีกำรเคล่ือนย้ำยสินค้ำอย่ำงเสรี โดย

มำตรำ 12 ของ Trade Description Ordinance ห้ำมกำรน ำเข้ำสินค้ำท่ีติดเคร่ืองหมำยสินค้ำเลียนแบบ แต่

มำตรำดงักล่ำวไม่ได้ใช้บงัคบักบัสินค้ำผ่ำนแดน (goods in transit) ด้วยเหตนีุ ้ผู้ลกัลอบจึงใช้ช่องว่ำงดงักล่ำว

ในกำรหลีกเล่ียงกำรจบักมุโดยกำรขนสง่สินค้ำผำ่น FTZ และเปล่ียนแปลงรำยละเอียดกำรขนสง่ 
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เวียดนาม 

 ในประเทศเวียดนำม FTZ ถูกจดัเป็นพืน้ท่ีนอกอำณำเขตประเทศ เจ้ำหน้ำท่ีจึงมิใช้บงัคบักฎหมำย

คุ้มครองเคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

มาเลเซีย 

 แม้ FTZ จะถกูจดัตัง้ภำยใต้กฎหมำยพิเศษ แตศ่ลุกำกรมีอ ำนำจในกำรตรวจสอบสินค้ำใน FTZ และ

อำจเรียกให้ผู้ประกอบกำรส่งข้อมูลท่ีจ ำเป็นได้ อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำหลัก คือ ใน FTZ ใช้แบบฟอร์มพิเศษ

เฉพำะท่ีแตกต่ำงจำกแบบฟอร์มของศลุกำกร ด้วยเหตนีุ ้ศลุกำกรจึงตรวจสอบควบคมุผ่ำนทำงเอกสำรได้ยำก 

ผู้ ประกอบกำรจึงใช้ช่องทำงดังกล่ำวในกำรเคล่ือนย้ำยสินค้ำละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำใน FTZ อยู ่ 

นอกจำกนี ้ยงัมีกรณีพิพำทเก่ียวกบัอ ำนำจของศลุกำกรในเขต FTZ ดงัเชน่ในกรณีศกึษำตอ่ไปนี ้

 คดี Philip Morris Products SA vs. Ong Kien Hoe & Ors 

 ในเดือนกนัยำยน 2545 ศลุกำกรมำเลเซียได้เข้ำยึดคอนเทนเนอร์ 2 คอนเทนเนอร์ท่ีบรรจบุุหร่ีท่ีระบุ

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ Marlboro โดยมิได้รับอนุญำตจ ำนวน 1,350 ซอง ใน Westport Free Zone ในกำรนี ้ 

ผู้ขนส่งได้ร้องขอให้ศลุกำกรคืนบุหร่ีท่ียึดไว้โดยอ้ำงว่ำ ศลุกำกรไม่มีอ ำนำจเพรำะเป็นสินค้ำข้ำมแดนและอยู่

ภำยใน FTZ ตอ่มำในปี 2552 ศำลชัน้ต้นได้ตดัสินว่ำ Westport Free Zone ไม่ได้อยู่นอกอ ำนำจของศลุกำกร 

และศำลฎีกำยืนค ำพิพำกำษำดงักลำ่วด้วยมตเิอกฉนัท์ 

 อย่ำงไรก็ตำม ระยะเวลำ 7 ปีตัง้แตก่ำรตรวจพบจนถึงวนัท่ีศำลมีค ำพิพำกษำแสดงให้เห็นว่ำ ควรมี

กฎหมำยท่ีระบุให้อ ำนำจแก่ศลุกำกรอย่ำงชดัแจ้งในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ี FTZ เพ่ือช่วยให้ศำลคลำยข้อสงสยัและ

สำมำรถพิจำรณำตดัสินคดีได้รวดเร็วขึน้ 
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ตุรกี 

 ภำยใต้ Trademark Decree และกฎหมำยศลุกำกร เจ้ำหน้ำท่ีศลุกำกรมีอ ำนำจเข้ำควบคมุตรวจสอบ

กำรด ำเนินกิจกำรภำยใน FTZ และเม่ือมีพยำนหลกัฐำน เจ้ำหน้ำท่ีศลุกำกรอำจเข้ำยึดสินค้ำและแจ้งให้เจ้ำของ

เคร่ืองหมำยกำรค้ำทรำบเพ่ือร้องขอให้ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำออกค ำสัง่คุ้มครองชัว่ครำวต่อไป ซึ่งเป็นกำร

ยืนยนัวำ่ FTZ เป็นอำณำเขตภำยในประเทศและอยู่ภำยใต้กฎหมำยคุ้มครองเคร่ืองหมำยกำรค้ำ ดงันัน้ ตรุกีจึง

เป็นตวัอยำ่งท่ีดีท่ีแสดงให้เห็นวำ่ กฎหมำยศลุกำกรและอ ำนำจศำลครอบคลุมถึงเขต FTZ ดงัเช่นในกรณีศกึษำ

ดงัตอ่ไปนี ้

 คดี Kardo 

 บหุร่ีท่ีติดเคร่ืองหมำยกำรค้ำ Marlboro และ Parliament ถกูตรวจพบในคลงัสินค้ำของบริษัท Kardo 

General Trading ภำยในเขต FTZ Mersin ในกำรนี ้Philip Morris Products S.A. (PMPSA) ซึ่งเป็นเจ้ำของ

เคร่ืองหมำยกำรค้ำได้ย่ืนฟ้องตอ่ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำแห่งอิสตนับลู โดยศำลชัน้ต้นได้ตดัสินว่ำ เน่ืองจำก

บุหร่ีดังกล่ำวเป็นสินค้ำข้ำมแดนใน FTZ จึงไม่ตกอยู่ภำยใต้กฎหมำยเคร่ืองหมำยกำรค้ำ อย่ำงไรก็ตำม  

ศำลฎีกำได้กลับค ำพิพำกษำของศำลชัน้ต้นโดยได้ตดัสินว่ำ กำรเก็บสินค้ำเลียนแบบเพ่ือวัตถุประสงค์ทำง

กำรค้ำและกำรใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำโดยมิได้รับอนญุำตจำกเจ้ำของเคร่ืองหมำยกำรค้ำถือเป็นกำรกระท ำผิด

ภำยใต้กฎหมำยคุ้มครองเคร่ืองหมำยกำรค้ำและเป็นกำรกระท ำผิดทำงอำญำ ค ำพิพำกษำดงักล่ำวจึงเป็นกำร

ยืนยนัวำ่ FTZ เป็นสว่นหนึง่ของประเทศและกฎหมำยเก่ียวกบั FTZ มิได้เป็นข้อยกเว้นกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย

เคร่ืองหมำยกำรค้ำส ำหรับสินค้ำข้ำมแดน  อย่ำงไรก็ตำม กำรกลับค ำพิพำกษำในครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่ำ 

ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำและกฎหมำยใน FTZ ในขณะนัน้ยงัไม่ชดัเจน จึงควรมีกำร

ออกกฎหมำยท่ีมีบทบญัญัติชดัแจ้งถึงกำรใช้บงัคบักฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำในเขต FTZ และสินค้ำข้ำม

แดน 

 ด้วยเหตนีุ ้หอกำรค้ำระหว่ำงประเทศจึงได้เสนอข้อแนะน ำเพ่ือแก้ไขปัญหำดงักล่ำวแก่องค์กรตำ่งๆ ท่ี

เก่ียวข้อง ดงันี ้
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WCO 

1. สนบัสนนุกำรใช้บทบญัญัติในอนสุญัญำเกียวโตฯ โดยเฉพำะ Specific Annex D Chapter 2 และ

รณรงค์กำรใช้บงัคบัภำคผนวกดงักลำ่ว 

2. สนบัสนนุ WCO IPR Working Group Guidelines 

3. จัดให้กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในกำรให้สถำนะ AEO  

แก่ผู้ประกอบกำรใน FTZ โดยเฉพำะ เพรำะในปัจจบุนั SAFE Framework ไมไ่ด้ครอบคลมุถึง FTZ 

4. แก้ไขให้ WCO Model for IPR legislation ให้ครอบคลมุ FTZ 

5. จดัท ำข้อตกลงเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรแลกเปล่ียนข้อมูลและแนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดระหว่ำง

หนว่ยงำนศลุกำกรของประเทศสมำชิก โดยเฉพำะข้อมลูเก่ียวกบั FTZ หรือผู้ประกอบกำรท่ีละเมิด

ทรัพย์สินทำงปัญญำ เพ่ือสร้ำงเครือขำ่ยควบคมุในระดบัโลก 

WTO 

1. จัดตัง้คณะท ำงำนกำรบังคับใช้ TRIPS ขึน้ใหม่เพ่ือทบทวนกำรบงัคบัใช้ข้อตกลงดงักล่ำวใน

ประเทศสมำชิก สง่เสริมกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยภและมำตรกำรบงัคบัใช้ภำยในประเทศ 

2. ประกำศโดยชดัแจ้งวำ่ บทบญัญตัใิน TRIPS ใช้บงัคบักบั FTZ เชน่กนั 

ประเทศสมาชกิ 

1. ให้อ ำนำจแก่เจ้ำหน้ำท่ีศลุกำกรในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีใน FTZ ประจ ำวนั และประกำศโดยชดัแจ้งว่ำ 

FTZ อยู่ภำยใต้อ ำนำจของศุลกำกรซึ่งมีสิทธิโดยไม่จ ำกัดในกำรเข้ำไปใน FTZ สังเกตกำรณ์ 

ตรวจสอบบัญชีของผู้ ประกอบกำรใน FTZ ตรวจสอบสถำนะของสินค้ำและกำรปฏิบัติตำม

กฎหมำยทัง้ท่ีเก่ียวกบัภำษีและไมใ่ชภ่ำษี 

2. ปฏิบตัิตำม WCO Guidelines ส ำหรับ Specific Annex D ของอนสุญัญำเกียวโตฯ และระบโุดย

ชดัแจ้งในกฎหมำยภำยในท่ีเก่ียวข้องว่ำ กฎหมำยใช้บงัคบักับสินค้ำทุกอย่ำงท่ีอยู่ภำยในอำณำ

เขตของประเทศ ภำยในอำณำเขตศลุกำกร รวมทัง้สินค้ำท่ีอยูใ่นระหวำ่งกำรขนส่ง (transit หรือ in-

transit) และในเขต FTZ  
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3. ส ำหรับเขตเศรษฐกิจท่ีเกิดจำกกำรรวมตวักนัของประเทศตำ่งๆ เช่น  COMESA หรือ ASEAN ควร

มีกำรใช้บงัคบักฎระเบียบทำงศลุกำกรท่ีเป็นแบบแผนเดียวกนัใน FTZ บนพืน้ฐำนของบทบญัญัต ิ

WCO และ WTO โดยเฉพำะแนวปฏิบตัิและข้อแนะน ำท่ี WCO IPR Strategic Group ท ำขึน้ในปี 

2549 

4. ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงศลุกำกรกบัเจ้ำหน้ำท่ีใน FTZ เพ่ือให้กำรจดักำรปัญหำกำรละเมิด

ทรัพย์สินทำงปัญญำมีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้ 

เจ้าหน้าที่ใน FTZ  

1. วำงระเบียบข้อบังคับเพ่ือป้องกันกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยวำงมำตรฐำนในกำร  

คดักรองผู้ประกอบกำรท่ีจะมำด ำเนินกิจกำรใน FTZ 

2. อนญุำตและสนบัสนนุให้เจ้ำหน้ำท่ีศลุกำกรท ำกำรประเมิน FTZ โดยกำรเข้ำมำสงัเกตกำรณ์และ

ตรวจสอบกำรปฏิบตัติำมกฎหมำยภำยใน FTZ 

3. ร้องขอให้เจ้ำหน้ำท่ีศลุกำกรใช้แนวปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุในเขต FTZ เชน่ กำรใช้ระเบียนประวตัิของบริษัท

เป็นเอกสำรขัน้ต้นในกำรตรวจสอบผู้ประกอบกำร 

4. ปรึกษำเจ้ำหน้ำท่ีศลุกำกรเก่ียวกบัสถำนะ AEO ในเขต FTZ 

5. เพ่ือให้กำรยืนยนัข้อมลูสินค้ำเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว ควรมีระบบแลกเปล่ียนข้อมลูระหว่ำง FTZ 

และศลุกำกรโดยอตัโนมตั ินอกจำกนี ้บริษัทควรมีระบบในลกัษณะเดียวกนั 

สรุป 

 เขตประกอบกำรเสรีมีศกัยภำพในกำรก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมตอ่ประเทศเจ้ำบ้ำน 

แตใ่นขณะเดียวกนั อำจกลำยเป็นแหล่งละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำและอำชญำกรรมข้ำมแดนซึ่งจะส่งผลเสีย

ต่อทัง้ประเทศเจ้ำบ้ำนเองและแต่ประชำคมโลกในวงกว้ำง ดังนัน้ เขตประกอบกำรเสรีต้องอำศยักำรวำง

ยทุธศำสตร์ ควำมเข้ำใจ และกำรจดักำรท่ีเหมำะสมเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตำมท่ีได้รำยงำนไว้ข้ำงต้น 
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